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Załącznik 

Informacja o danych na stronie internetowej i plikach typu "Cookies" 

Cele przetwarzania Kategorie użytych 

danych osobowych 

i informacji o 

plikach typu 

"Cookies" (jeśli 

dotyczy) 

Podstawa prawna 

dla przetwarzania 

Okres 

przechowywania 

Odbiorcy oraz Kategorie Odbiorców 

Prospekt 

Zapytanie o prospekt 
(np. odnośnie 
specyfikacji, katalogu 
akcesoriów, cennika, 
cennika akcesoriów) 
oraz zapewnienie 
prospektu/prospektów 
(potencjalnym) klientom 
poprzez wysłanie na 
adres e-mail. 

Informacje dostarczane 
poprzez e-mail: 

 wybór użytkownika 
strony internetowej 
odnośnie modelu 
samochodu 

 żądane dokumenty 

 imię 

 nazwisko 

 adres e-mail 

 

Prawnie uzasadniony 
interes (art. 6 (1) (f) 
RODO): 

Przetwarzanie danych 
osobowych jest 
konieczne, aby 
odpowiedzieć na 
odpowiednie zapytania 
użytkowników strony 
internetowej, które w 
inny sposób nie mogą 
być spełnione. Dlatego 
też, przetwarzanie jest 
słuszne na podstawie 
prawnie uzasadnionego 
interesu. 

60 dni 

 

 

Administrator/Ad
ministratorzy 
danych 

Country within the EU 

Kia Motors Polska Sp. z 
o.o. 

Kia Motors Polska Sp. 
z o.o., z siedzibą w 
Warszawie ul. 
Puławska 366, 02-819 
Warszawa 

Przetwarzający 
dane 

 

Country within the EU 
 

Dealerzy KIA w Polsce 

Badanie Rynku Karol Styś 
- pełniący funkcję 
Customer Quality Service 
Center (CQSC) 

Kia Motors Europe GmbH 
– właściciel serwersów na 
których znajduje się strona 
www.kia.pl 

 

 

Sapient GmbH – obsługa 
techniczna strony 
www.kia.com/pl 

 

[https://www.kia.com/pl
/dealerzy/#/] 

Badania rynku Karol 
Styś z siedzibą w 
Warszawie, ul. 
Rzewińskiej 7 lok 1, 

Kia Motors Europe 

GmbH 

Theodor-Heuss-Allee 
11 , 60486 Frankfurt 
am Main 

 

Sapient GmbH 

[Arnulfstrasse 60 

80335 Munich 

Germany] 

http://www.kia.pl/
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Cele przetwarzania Kategorie użytych 

danych osobowych 

i informacji o 

plikach typu 

"Cookies" (jeśli 

dotyczy) 

Podstawa prawna 

dla przetwarzania 

Okres 

przechowywania 

Odbiorcy oraz Kategorie Odbiorców 

Kontakt 

Zapewniamy 
użytkownikom strony 
internetowej możliwość 
skontaktowania się z 
Kia, nawiązania 
rozmowy z 
użytkownikami strony i 
odpowiadaj na ich 
zapytania poprzez e-
mail.  

 

 

 imię 

 nazwisko 

 typ zapytania 

 adres e-mail 

 numer telefonu 
komórkowego 

 czy jesteś klientem 
Kia? 

 numer 
identyfikacyjny 
pojazdu (VIN) 

 wszelkie dane 
osobowe zawarte 
w komentarzach 
dodanych przez 
użytkownika strony 
internetowej 

 wszelkie dane 
osobowe zawarte 
w załącznikach 
zapewnionych 
przez użytkownika 
strony internetowej  

 

Prawnie uzasadniony 
interes (art. 6 (1) (f) 
RODO): 

Przetwarzanie danych 
osobowych jest 
konieczne, aby 
odpowiedzieć na 
odpowiednie zapytania 
użytkowników strony 
internetowej, które w 
inny sposób nie mogą 
być spełnione. Dlatego 
też, przetwarzanie jest 
słuszne na podstawie 
prawnie uzasadnionego 
interesu. 

60 dni 

 

 

Administrator/Ad
ministratorzy 
danych 

Country within the EU 

Kia Motors Polska Sp. z 
o.o. 

[Kia Motors Polska Sp. 
z o.o., z siedzibą w 
Warszawie ul. 
Puławska 366, 02-819 
Warszawa] 

Przetwarzający 
dane 

 

Country within the EU 

 

Dealerzy KIA w Polsce 

Badanie Rynku Karol Styś 

- pełniący funkcję 

Customer Quality Service 

Center (CQSC) 

Kia Motors Europe GmbH 

– właściciel serwersów na 

których znajduje się strona 

www.kia.pl 

 

 

Sapient GmbH – obsługa 
techniczna strony 
www.kia.com/pl 

[…https://www.kia.com/

pl/dealerzy/#/ 

Badania rynku Karol 

Styś z siedzibą w 

Warszawie, ul. 

Rzewińskiej 7 lok 1,] 

Kia Motors Europe 

GmbH 

Theodor-Heuss-Allee 

11 , 60486 Frankfurt 

am Main 

 

Sapient GmbH 

[Arnulfstrasse 60 

80335 Munich 

Germany] 
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Cele przetwarzania Kategorie użytych 

danych osobowych 

i informacji o 

plikach typu 

"Cookies" (jeśli 

dotyczy) 

Podstawa prawna 

dla przetwarzania 

Okres 

przechowywania 

Odbiorcy oraz Kategorie Odbiorców 

Jazda testowa 

 
Przetwarzanie 
zapytania o jazdę 
próbną przez 
użytkownika strony 
internetowej, w tym 
wskazanie 
sugerowanyegodealera
w oparciu o adres 
użytkownika strony. 

  

 imię 

 nazwisko 

 kod pocztowy 

 miasto/ 
miejscowość 

 adres e-mail 

 numer telefonu 
komórkowego 

 Dealer Kia 
wybrany przez 
użytkownika strony 
internetowej 

 Przedział 
godzinowy (data, 
czas, alternatywna 
data i czas) jazdy 
próbnej 

 

Prawnie uzasadniony 
interes (art. 6 (1) (f) 
RODO): 

Przetwarzanie danych 
osobowych jest 
konieczne, aby 
odpowiedzieć na 
odpowiednie zapytania 
użytkowników strony 
internetowej, które w 
inny sposób nie mogą 
być spełnione. Dlatego 
też, przetwarzanie jest 
słuszne na podstawie 
prawnie uzasadnionego 
interesu. 

60 dni 

 

 

Administrator/Ad
ministratorzy 
danych 

Country within the EU 

Kia Motors Polska Sp. z 
o.o. 

[Kia Motors Polska Sp. 
z o.o., z siedzibą w 
Warszawie ul. 
Puławska 366, 02-819 
Warszawa] 

Przetwarzający 
dane 

 

Country within the EU 
 

Dealerzy KIA w Polsce 

Badanie Rynku Karol Styś 

- pełniący funkcję 

Customer Quality Service 

Center (CQSC) 

Kia Motors Europe GmbH 

– właściciel serwersów na 

których znajduje się strona 

www.kia.pl 

 

Sapient GmbH – obsługa 
techniczna strony 
www.kia.pl 

[…https://www.kia.com/

pl/dealerzy/#/ 

Badania rynku Karol 

Styś z siedzibą w 

Warszawie, ul. 

Rzewińskiej 7 lok 1,] 

Kia Motors Europe 

GmbH 

Theodor-Heuss-Allee 

11 , 60486 Frankfurt 

am Main 

 

Sapient GmbH 

[Arnulfstrasse 60  
80335 Munich  
Germany] 

Kontakt dla klientów 
flotowych 

 

Zapewnij użytkownikom 
strony internetowej 
możliwość 

 kategoria klienta 

 nazwa spółki 

 numer spółki 

 adres 

 kod pocztowy 

Prawnie uzasadniony 
interes (art. 6 (1) (f) 
RODO): 

Przetwarzanie danych 
osobowych jest 
konieczne, aby 
odpowiedzieć na 

60 dni 

 

 

Administrator/Ad
ministratorzy 
danych 

Country within the EU 

Kia Motors Polska Sp. z 
o.o. 

Kia Motors Polska Sp. 
z o.o., z siedzibą w 
Warszawie ul. 
Puławska 366, 02-819 
Warszawa 

http://www.kia.pl/


 

1384953-v7\FRADMS 4 

Cele przetwarzania Kategorie użytych 

danych osobowych 

i informacji o 

plikach typu 

"Cookies" (jeśli 

dotyczy) 

Podstawa prawna 

dla przetwarzania 

Okres 

przechowywania 

Odbiorcy oraz Kategorie Odbiorców 

skontaktowania się z 
Kia, rozmawiaj z 
użytkownikami strony i 
odpowiadaj na ich 
zapytania, w tym: 

 dodanie 
użytkowników 
strony internetowej 
do bazy danych 
klientów dla 
następujących 
celów: 

 wysyłanie 
użytkownikom 
strony 
internetowej 
informacji, 
informacji o 
produkcie i 
ofertach usług 
w zakresie 
produktów, 
usług, ofert 
lub wydarzeń, 
w tym badań 
satysfakcji 
konsumenta  

 udostępnianie 
danych 
osobowych 
użytkownika 
strony 
internetowej 
odpowiedzialn
ym dealerom 
Kia dla celów 
(i) 
indywidualnej 
opieki klienta 
oraz/lub (ii) 
wysyłania 

 imię 

 nazwisko 

 miasto 

 e-mail 

 numer telefonu 
służbowego 

 

odpowiednie zapytania 
użytkowników strony 
internetowej, które w 
inny sposób nie mogą 
być spełnione. Dlatego 
też, przetwarzanie jest 
słuszne na podstawie 
prawnie uzasadnionego 
interesu. 

Przetwarzający 
dane 

 

Country within the EU 

Dealerzy KIA w Polsce 

Badanie Rynku Karol Styś 

- pełniący funkcję 

Customer Quality Service 

Center (CQSC) 

Kia Motors Europe GmbH 

– właściciel serwersów na 

których znajduje się strona 

www.kia.pl 

 

 

Sapient GmbH – obsługa 
techniczna strony 
www.kia.com/pl 

 

 

[…https://www.kia.com/

pl/dealerzy/#/ 

Badania rynku Karol 

Styś z siedzibą w 

Warszawie, ul. 

Rzewińskiej 7 lok 1,] 

Kia Motors Europe 

GmbH 

Theodor-Heuss-Allee 

11 , 60486 Frankfurt 

am Main 

 

Sapient GmbH 

[Arnulfstrasse 60 

80335 Munich 

Germany] 
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Cele przetwarzania Kategorie użytych 

danych osobowych 

i informacji o 

plikach typu 

"Cookies" (jeśli 

dotyczy) 

Podstawa prawna 

dla przetwarzania 

Okres 

przechowywania 

Odbiorcy oraz Kategorie Odbiorców 

użytkownikom 
strony 
informacji, 
informacji o 
produkcie 
oraz ofertach 
usług w 
zakresie 
swoich 
produktów, 
usług, ofert 
lub wydarzeń, 
w tym badań 
satysfakcji 
konsumenta  

Newsletter  

Zapewniamy 
Użytkownikowi strony 
internetowej możliwość 
otrzymywać newslettera 
KIA  

 imię 

 nazwisko 

 adres e-mail 

Prawnie uzasadniony 
interes (art. 6 (1) (f) 
RODO): 

Przetwarzanie danych 
osobowych jest 
konieczne, aby 
odpowiedzieć na 
odpowiednie zapytania 
użytkowników strony 
internetowej, które w 
inny sposób nie mogą 
być spełnione. Dlatego 
też, przetwarzanie jest 
słuszne na podstawie 
prawnie uzasadnionego 
interesu. 

do czasu wycofania 
zgody na 
przetwarzanie 
danych osobowych 

 

 

Administrator/Ad
ministratorzy 
danych 

Country within the EU 

Kia Motors Polska Sp. z 
o.o. 

[Kia Motors Polska Sp. 
z o.o., z siedzibą w 
Warszawie ul. 
Puławska 366, 02-819 
Warszawa] 

Przetwarzający 
dane 

 

Country within the EU 
 

Badanie Rynku Karol Styś 

- pełniący funkcję 

Customer Quality Service 

Center (CQSC) 

Kia Motors Europe GmbH 

– właściciel serwerów na 

których znajduje się strona 

www.kia.pl 

 

 

Sapient GmbH – obsługa 
techniczna strony 

Badania rynku Karol 

Styś z siedzibą w 

Warszawie, ul. 

Rzewińskiej 7 lok 1,] 

Kia Motors Europe 

GmbH 

Theodor-Heuss-Allee 

11 , 60486 Frankfurt 

am Main 

 

Sapient GmbH 

[Arnulfstrasse 60  
80335 Munich  
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Cele przetwarzania Kategorie użytych 

danych osobowych 

i informacji o 

plikach typu 

"Cookies" (jeśli 

dotyczy) 

Podstawa prawna 

dla przetwarzania 

Okres 

przechowywania 

Odbiorcy oraz Kategorie Odbiorców 

www.kia.pl Germany] 

analiza stron 

(profilowanie) z 

Google Analytics 

Niniejsza strona 
internetowa używa 
Google Analytics, 
sieciowej usługi 
analitycznej 
zapewnioną przez 
Google, Inc. ("Google").  

Google Analytics 
wykorzystuje pliki typu 
"cookies", które są 
plikami tekstowymi 
umieszczonymi na 
Państwa komputerze, 
aby pomóc przy analizie 
strony internetowej, w 
jaki sposób użytkownicy 
używają strony. 
Informacje generowane 
przez pliki typu 
"cookies" o 
wykorzystaniu przez 
Pana/Panią strony 
internetowej zostanie 
przekazane do i 
przechowywane przez 
Google na serwerach w 
Stanach 
Zjednoczonych. 

Google będzie 
wykorzystywało takie 
informacje w imieniu 
operatora niniejszej 
strony internetowej dla 
celu profilowania 
poprzez ocenę 

Następujące dane 
osobowe są zbierane i 
przetwarzane przez 
Google Analytics: 

 adres IP (zostaje 
skrócony) 

 […] 

Adres IP zostaje 
skrócony, ponieważ na 
niniejszej stronie 
aktywowana zostaje 
anonimizacja adresu IP, 
Państwa adres IP 
zostanie skrócony na 
terenie państw 
członkowskich Unii 
Europejskiej lub innych 
stron Porozumienia o 
Europejskim Obszarze 
Gospodarczym.   
Jedynie w wyjątkowych 
przypadkach cały adres 
IP zostanie najpierw 
przesłany na serwer 
Google w USA i tam 
zostanie  skrócony. 

Adres IP, który 
przekazuje Pana/Pani 
przeglądarka w ramach 
Google Analytics, nie 
będzie powiązany z 
żadnymi innymi danymi 
przechowywanymi 
przez Google. 

 

Następującepliki typu 
"cookies" stron trzecich 
są wykorzystywane w 

Zgoda (art. 6 (1) (a) 
RODO) jest podstawą 
prawną dla użycia 
plików typu "cookies" na 
urządzaniu 
wykorzystywanym przez 
użytkownika strony 
internetowej w celu 
dostępu do tej strony 
oraz na rzecz 
powiązanego zbierania i 
przetwarzania danych 
osobowych. 

Czas plików typu 
"cookies" trwa do 2 
lat: 

 _utma: 2 lata od 

ustawienia/aktu

alizacji 

 __utmb: 30 min 

od 

ustawienia/aktu

alizacji 

 __utmc: koniec 

sesji 

przeglądarki 

 __utmt: 10 

minut 

 __utmt_b: 30 

min od 

ustawienia/aktu

alizacji 

__utmz: [] 

Administrator/Ad
ministratorzy 
danych 

Country within the EU 

 

 

Przetwarzający 
dane 

 

Non-EU country and 
absence of adequacy 
decision of the European 
Commission, but 
appropriate safeguards are 
in place (e.g., data transfer 
agreements based on 
Standard Contractual 
Clauses (2010/87/EU 
and/or 2004/915/EC)) with 
the recipients).  
 

Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 
94043, USA 
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Cele przetwarzania Kategorie użytych 

danych osobowych 

i informacji o 

plikach typu 

"Cookies" (jeśli 

dotyczy) 

Podstawa prawna 

dla przetwarzania 

Okres 

przechowywania 

Odbiorcy oraz Kategorie Odbiorców 

Pana/Pani używania 
strony internetowej, 
sporządzając raporty z 
działania strony na 
rzecz operatora strony 
oraz zapewniając 
operatorowi strony inne 
usługi związane z 
aktywnością strony 
internetowej i 
wykorzystaniu internetu.   

Aby uzyskać więcej 
informacji o sposobie 
wykorzystania Pańskich 
danych przez Google w 
trakcie używania przez 
Pana/Panią strony 
internetowej należy 
odwiedzić: 
https://www.google.com
/intl/en/policies/privacy/
partners/  

związku z Google 
Analytics: 

 __utma 

 _utmb 

 __utmc 

 __utmt 

 __utmt_b 

 __utmz 

 Mogą Państwo 
odmówić używania 
plików typu 
"cookies" poprzez 
zaznaczenie 
odpowiednich 
ustawień na swojej 
przeglądarce, 
jednak proszę 
zwrócić uwagę, że 
jeśli Państwo tak 
zaznaczą, mogą 
Państwo nie mieć 
możliwości 
korzystania z pełni 
funkcjonalności 
niniejszej strony. 
Mogą Państwo 
wycofać się z bycia 
obserwowanym 
przez Google 
Analytics poprzez 
pobranie i 
zainstalowanie  
Google Analytics 
Opt-out Browser 
Add-on dla swojej 
obecnej 
przeglądarki 
internetowej: 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners
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Cele przetwarzania Kategorie użytych 

danych osobowych 

i informacji o 

plikach typu 

"Cookies" (jeśli 

dotyczy) 

Podstawa prawna 

dla przetwarzania 

Okres 

przechowywania 

Odbiorcy oraz Kategorie Odbiorców 

https://tools.google
.com/dlpage/gaopt
out?hl=en-GB 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

